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Parcerias	e	Validação	
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Demanda	
Inspetor	de	Campo	MIP	Soja	

⁻  Praga Helicoverpa spp. 

⁻  Resistência de pragas, como o Euschistus heros 

⁻  Sustentabilidade social, ambiental e econômica 

Jovenil Silva - Embrapa	

Fabiano Marques 
Dourado Bastos - 
Embrapa 



O que queremos com o novo curso é: 

⁻  formar inspetores de campo para MIP SOJA 

Obje;vo	
Inspetor	de	Campo	MIP	Soja	

Com isso, espera-se: 

-	formar	inspetores	de	campo	para	MIP	SOJA	

-	subsidiar	a	tomada	de	decisão	no	manejo	da	soja;	
-	aprimorar	o	manejo	de	pragas	das	lavouras	de	
soja;	
-	racionalizar	o	uso	de	insumos	nas	lavouras	de	soja.	
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Conteúdo programático: 

-	Introdução	do	MIP	Soja;		
-	Insetos	pragas;		
-	Inimigos	naturais	das	pragas	da	soja;		
-	Estádios	fenológicos	da	planta	de	soja;		
-	Amostragens	dos	insetos;		
-	Níveis	de	controle;		
-	Manejo	das	pragas.	



MIP	SOJA	
10	a	16	parJcipantes	

112	horas	de	total	de	curso	
(40	horas	para	cada	parJcipante)	

2	fases:	teórica	e	práJca	
REQUISITOS	

-	ParJcipantes	alfabeJzados	
-	Desejável	experiência	no	culJvo	de	soja	
-	Mínimo	4	talhões	para	condução	no	MIP	SOJA	
-	Talhões	próximos	entre	si	

Curso	Inspetor	de	Campo	MIP	Soja	



Fundamentar	o	MIP	
Conteúdo:	introdução	ao	MIP	soja,	importância	

do	MIP,	vantagens	do	MIP,	embasamento	
técnico	do	MIP,	protocolo	técnico	de	atuação	

na	lavoura	para	parte	práJca	do	curso,	
funcionamento	e	organização	do	curso	durante	

a	safra.	

Inspecionar	lavouras	de	soja	
Conteúdo:	idenJficar	pragas,	idenJficar	

inimigos	naturais	e	relacionar	com	os	níveis	de	
controle	(níveis	de	dano	econômico).	

1ª	FASE	
	

16	horas	em	dias	sequenciais	
(2	dias	x	8	horas)	
(4	dias	x	4	horas)	

2ª	FASE	
	

96	h	(12	semanas	x	8	h)	
	

24	h	parGcipante	(12	s.	x	2	h)	
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1ª	FASE	
Forma	tradicional	dos	cursos,	com	todos	os	parJcipantes	juntos	com	o	instrutor.	

2ª	FASE	
-	Inspeção	semanal	no	talhão	durante	3	meses	ou	12	semanas.	
-	Horário	das	inspeções	nos	talhões:	07:00	às	09:00	ou	09:15	às	11:15	ou	
14:15	às	16:15	ou	16:30	às	18:30.	
-	No	dia	de	trabalho	o	instrutor	atenderá	4	talhões	(propriedades).	
-	Os	dois	talhões	do	mesmo	período	do	dia	deverão	ser	próximos.	
-	Em	cada	talhão	inspecionado,	deverá	ter	de	3	à	4	parJcipantes.	
-	O	instrutor	não	irá	bater	pano	na	propriedade,	ele	ensinará	os	parJcipantes	
inspecionarem	os	talhões.	
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1ª	FASE	

2ª	FASE	

Segunda-feira	
manhã	e	tarde	

Terça-feira	
manhã	e	tarde	

Segunda-feira	
noite	

Quarta-feira	
Noite	

Terça-feira	
noite	

Quinta-feira	
Noite	

...por	exemplo,	ou	...	

Toda	sexta-feira	
das	9:15	às	11:15	 ...por	exemplo.	



⁻  Custo de cada curso é aproximadamente R$ 11.000,00. 

⁻  Referência para outros produtores rurais. 

⁻  Curso acontece anualmente (somente na safra). 

⁻  Número limitado de cursos (15 instrutores) e um curso por regional do 

SENAR-PR. 

⁻  15 cursos na safra 2016/17: 11 em Sindicatos Rurais, 3 em colégios 

agrícolas e 1 Embrapa Soja/UEL. 

⁻  Quem já participou do curso em safras anteriores (a partir 2016/17) 

NÃO terá prioridade nos próximos cursos. 

⁻  Envolvimento institucional com outras empresas. 

Compromisso	com	o	curso	
Inspetor	de	Campo	MIP	Soja	



1.  Formalização do interesse do curso por meio de ofício do Sindicato 

Rural ao escritório regional do SENAR-PR, indicando o nome de 16 

interessados, no mínimo. Até 11/05/2016. 

2.  Recebimento da resposta do SENAR-PR com o calendário de 

reuniões de sensibilização dos participantes. Até 31/05/2016. 

3.  Reuniões de sensibilização nos Sindicatos Rurais que tiveram a turma 

selecionada. Reunião tem objetivo de apresentar funcionamento do 

curso, tirar dúvidas e realizar inscrições. A partir de 20/06/2016. 

4.  Início dos cursos a partir de Agosto de 2016. 

Organização	do	curso	
Inspetor	de	Campo	MIP	Soja	MIP	SOJA	

2016/2017	



Obrigado pela atenção! 
Boa reunião. 

 

 

 

 

Leandro Alegransi 
Eng. agrônomo 

Técnico I / GETEC 
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(41) 2106-0431 
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